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BAB II 

BENTUK DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP REZIM 

HAMAD BIN ISA AL-KHALIFA DALAM KONFLIK BAHRAIN 

Bab ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai kondisi internal 

Bahrain dibawah kekuasaan Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa, serta bagaimana awal 

mula konflik di negara tersebut terjadi, sampai kemudian Amerika Serikat terlibat 

dalam memberikan bentuk dukungan terhadap Rezim Al-Khalifa terkait konflik 

yang terjadi di negara teluk tersebut. 

2.1 Bahrain dibawah Kekuasaan Hamad bin Isa Al-Khalifa 

     2.1.1 Kondisi Politik Bahrain 

Bahrain merupakan negara monarki konstitusional demokrasi yang telah 

dikuasai oleh keluarga Al-Khalifa sejak tahun 1783 atau sekitar akhir abad ke-18. 

Kepala negara kerajaan Bahrain saat ini yakni King Hamad bin Isa Al-Khalifa. 

Beliau diangkat sebagai raja, pada tahun 1999, dan mengangkat Syekh bin Salman 

Al-Khalifa sebagai Perdana Menteri.35 

Bahrain menganut sistem Parlemen Bikameral (al-Kamiyh al-Wathoni) 

yang terdiri atas Dewan Syuro (Majelis Al-Asyuro) dan Dewan Perwakilan 

(Majelis Al-Nuwab). Kedua dewan ini memiliki 40 anggota yang dipilih 4 tahun 

sekali. Pemilihan parlemen pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002 dan 

terakhir 2014.36 

35 Bahrain Selayang Pandang, KBRI Manama (Bahrain), 2015, hal. 12. Diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/manama/Downloads/Selayang%20Pandang.pdf (23/03/2018, 09.13 WIB). 
36 Ibid., hal. 13. 

http://www.kemlu.go.id/manama/Downloads/Selayang%20Pandang.pdf
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Pada tahun 2002, kelompok politik Syiah melakukan boikot dalam pemilu. 

Namun, mereka memulai berpartisipasi pada pemilihan legislatif dan dewan kota 

pada tahun 2006 dan 2010. Partai politik terbesar Syiah Al-Wefaq National 

Islamic Society, menempati posisi unggul dalam dua kali pemilihan legislatif, 

namun tidak ikut serta pada pemilu 2014.37 

Masa kepemimpinan Hamad bin Isa Al-Khalifa terjadi banyak perubahan, 

seperti memberi hak pilih kepada wanita dan membebaskan tahanan politik. 

Hingga kini pun Bahrain masuk dalam Liga Arab. 

Hak politik kaum wanita di Bahrain mendapatkan suatu kemajuan, wanita 

diberi hak untuk memilih dan bersaing dalam pemilu nasional untuk pertama kali 

pada tahun 2002. Meskipun tidak ada wanita yang terpilih dalam pemilihan, 

sebagai kompensasinya, 6 orang wanita dilantik sebagai anggota Majelis Syura, 

sekaligus mewakili komunitas Yahudi dan Kristen. Menteri wanita yang pertama 

dilantik ialah Dr. Nada Haffadh sebagai Menteri Kesehatan Bahrain. Ia dilantik 

pada tahun 2004.38 

Pada waktu yang singkat, raja Bahrain juga baru mendirikan Dewan 

Mahkamah Agung untuk menata pengadilan-pengadilan di negara ini, sekaligus 

melakukan pengesahan terhadap pemisahan cabang administratif dan hukum 

pemerintahan. Tepat pada tanggal 12 November 2005, Bahrain juga mengajukan 

Forum Masa Depan untuk dhadiri para pemimpin Timur Tengah dan negara-

                                                             
37 Ibid. 
38 M. Agastya ABM, Op. Cit., hal. 212-214. 
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negara G8, yang mendiskusikan reformasi politik dan ekonomi di wilayah yang 

bersangkutan.39 

Perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh raja Hamad bin Isa Al-

Khalifa, ternyata masih memiliki kelemahan dari sisi lain. Karena, mayoritas 

warga Syiah masih merasa tersisihkan dan mengalami diskriminasi yang kontras. 

Warga Syiah masih mengeluhkan adanya perbedaan pemberian hak atas 

perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bahkan sebagian besar lembaga 

pemerintah menolak untuk mempekerjakan mereka. Kekerasan sektarian terus 

menonjol sehingga kehidupan politik semakin terpolarisasi.40 

Para aktivis Syiah menilai, bahwa reformasi yang dilakukan oleh Raja 

Hamad ini tidak cukup menyokong politik mereka atau ekonomi, bahkan Sunni 

garis keras menganggap bahwa raja sudah terlalu banyak mendapatkan hal. 

Standar hidup kelompok Syiah Bahrain lebih rendah dibandingkan dengan Sunni 

Bahrain. Golongan Syiah mengklaim bahwa mereka diperlakukan seperti warga 

negara kelas dua.41 

 2.1.2 Kondisi Ekonomi Bahrain 

Masa awal kepemimpinan Raja Hamad, Bahrain mengalami kemajuan 

signifikan dalam bidang ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi wilayah 

Bahrain dengan kadar peningkatan harga minyaknya yang tinggi. Bahrain pernah 

tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat pada tahun 2006 

                                                             
39 Ibid. 
40 Bahrain – Politics, diakses dalam http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/bahrain-
politics.htm (23/03/2018, 11.21 WIB). 
41 Ibid. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/bahrain-politics.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/bahrain-politics.htm
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menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk 

Asia Tengah. 

 Selain itu, Bahrain juga dikenal dengan negara yang menganut sistem 

pasar ekonomi paling bebas di Timur Tengah menurut Index Kebebasan Ekonomi 

2006 dalam Heritage Foundation, dan menduduki peringkat ke-25 sebagai 

ekonomi terbebas di dunia. Bahrain sangat mengandalkan sumber pendapatan 

utama negara yakni produksi pemrosesan minyak. Sekitar 60% merupakan 

pendapatan hasil ekspor, 60% untuk pemerintahan, dan 30% dari total GDP.42  

Kondisi ekonomi Bahrain yang terbilang stabil ini, ternyata tetap memiliki 

pasang surut. Tepatnya pada tahun 2011, Bahrain mulai mengalami kemunduran 

ekonomi sebagai akibat dari kerusuhan domestik yang didorong oleh sebagian 

mayoritas penduduk Syiah. Positifnya, di tahun 2012-2015 ekonomi Bahrain 

mulai pulih, karena pengaruh peningkatan pariwisata.43 

Dalam kondisi pemulihan ekonomi, pemerintah Bahrain mencoba untuk 

mendiversifikasi perekonomiannya dari industri migas ke industri jasa (keuangan, 

perbankan, asuransi, konstruksi, pariwisata, dan manufaktur). Tercatat pada tahun 

2014 pertumbuhan GDP rata-rata 5,3% pertahun senilai US$. 28,36 milyar 

dengan pendapatan perkapita US$. 29.873. Tingkat inflasi sampai dengan 

September 2014 mencapai 2,5% dan peredaran FDI-inflow sebesar US$. 891,2 

juta.44 Sayangnya, di tahun 2015 kondisi harga minyak yang rendah 

                                                             
42 Ibid., hal. 214-215. 
43 The World Factbook “Middle East: Bahrain”, diakses dalam 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ba.html (23/03/2018, 
12.28 WIB). 
44Bahrain Selayang Pandang, Loc. Cit., hal. 14-15. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ba.html
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mengakibatkan Bahrain mengalami defisit anggaran minimal $ 4 milyar , 13% 

dari PDB.45  

Selain, kondisi ekonomi Bahrain yang belakangan ini mengalami pasang 

surut. Pemerintah juga ditekan oleh warga mayoritas Syiah yang masih merasakan 

ketidakadilan dari keluarga kerajaan. Dalam realitas sosial-ekonomi, masih terjadi 

peningkatan pengangguran, kemiskinan, standar hidup yang semakin menurun, 

bahkan masyarakatnya memupuk ketidakpuasan dari bagian masyarakat 

Bahrain.46 

2.1.3 Tantangan Sosial-Ekonomi dalam Proses Politik 

Secara historis dalam GCC (Gulf Cooperation Council), Bahrain memiliki 

karakter sektarian yang unik. Meskipun sekte Syiah umumnya diterima sebagai 

penduduk mayoritas. Hal tersebut sulit menjadi gambaran yang akurat karena 

pemerintah telah memberikan kewarganegaraan kepada sejumlah besar Sunni dan 

negara-negara di kawasan ini sebagai kompensasi atas ketidakseimbangan 

sektarian.47 

Selama tahun 1990, Bahrain memberikan kewarganegaraan terhadap 

10.000 keluarga Sunni dari Saudi Arabia, Yaman, Suriah, Yordania, dan Pakistan 

untuk bekerja di militer dan pasukan keamanan. Hal ini menyebabkan kelompok 

                                                             
45 The World Factbook “Middle East: Bahrain”, Loc. Cit. 
46 David M. Ransom, “Bahrain: New Emir, New Vision,” Middle East Insight 16.3 (2001). 
Terdapat dalam eJournal, Steven Wright, Fixing the Kingdom : Political Evolution and Socio-
Economic Challenges in Bahrain. CIRS, Center For International and Regional Studies, 
Occasional Paper No, 3 (2008), Qatar: Georgetown University School Foreign Service in Qatar, 
hal. 1. 
47 Habib Trabelsi. “Bahrain’s Shiite Muslims Cry Foul over Dual Nationality Plan,” Khaleej 
Times (June 16, 2002). Terdapat dalam eJournal, Steven Wright, Fixing the Kingdom : Political 
Evolution and Socio-Economic Challenges in Bahrain. CIRS, Center For International and 
Regional Studies, Occasional Paper No, 3 (2008), Qatar: Georgetown University School Foreign 
Service in Qatar, hal. 9. 
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Syiah merasa bahwa, sebagian besar dari mereka dikeluarkan dari pemerintah, 

mereka tidak diperbolehkan untuk mendaftar di militer karena adanya 

kekhawatiran pemerintah atas loyalitas mereka. Hal ini menyebabkan kebencian 

di antara Syiah Bahrain yang tidak memahami mengapa loyalitas mereka 

dipertanyakan. Secara umum Syiah Bahrain menilai program kewarganegaraan ini 

sebagai sarana mengubah komposisi demografi populasi untuk mendukung elit 

penguasa.48 

Persepsi ini menjadi semakin sulit dimengerti, mengingat sebagian besar 

Syiah Bahrain mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Pemerintah juga 

tidak memberikan residensi hukum dan kerja dengan gaji yang baik dan tunjangan 

rumah.49 

Realitas pengangguran ini juga didukung dengan adanya catatan dari 

Badan Moneter Bahrain, bahwa penyaluran kredit dari organisasi komersial di 

Bahrain menunjukkan, sejak tahun 2004, sekitar 45% dari semua pembiayaan 

pinjaman telah diarahkan ke pinjaman pribadi. Angka ini semakin meningkat 

sehingga menjadi masalah serius. Kondisi ini menyebabkan peningkatan utang 

dan pengangguran atau setengah pengangguran merupakan masalah asli, inflasi, 

                                                             
48 Mansoor Al-Jamri. “State and Civil Society in Bahrain,” Middle East Studies Association 
Annual Conference (Chicago: 1998). Terdapat dalam eJournal, Steven Wright, Fixing the 
Kingdom : Political Evolution and Socio-Economic Challenges in Bahrain. CIRS, Center For 
International and Regional Studies, Occasional Paper No, 3 (2008), Qatar: Georgetown University 
School Foreign Service in Qatar, hal. 9.  
49 Bahry, “The Socioeconomic Foundations of the Shiite Opposition in Bahrain.” Terdapat dalam 
eJournal, Steven Wright, Fixing the Kingdom : Political Evolution and Socio-Economic 
Challenges in Bahrain. CIRS, Center For International and Regional Studies, Occasional Paper 
No, 3 (2008), Qatar: Georgetown University School Foreign Service in Qatar, hal. 9.   
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terutama dalam kaitannya dengan real estate, yang saat ini menjadi masalah 

akut.50 

Penyalahgunaan lahan dan spekulasi real estate51 oleh warga negara dari 

negara GCC (Gulf Cooperation Council) lainnya mengakibatkan harga tanah 

melambung tinggi untuk warga Bahrain yang ingin membeli. Apalagi mengingat, 

bahwa upah rata-rata di Bahrain tidak proposional dengan harga rata-rata sebidang 

tanah bahkan pinjaman real estate menjadi sulit didapatkan.52 

2.2 Konflik di Bahrain 

Masalah ekonomi dan pengangguran di Bahrain, merupakan dampak dari 

diskriminasi pemerintah terhadap warga mayoritas Syiah yang sangat transparan, 

baik itu dalam sektor pekerjaan, birokrasi maupun ranah politik. Hal tersebut 

membuat rakyat mengalami frustasi, sehingga melahirkan demonstrasi besar-

besaran oleh ribuan rakyat Bahrain. 

Gelombang protes besar tersebut pertama kali pecah tepatnya, pada 

tanggal 14 Februari 2011 di Bundaran Mutiara, Manama. Aksi protes anti 

pemerintah ini diserukan oleh sejumlah pemuda baik Sunni maupun Syiah melalui 

                                                             
50 Rebecca Torr, “Land Grab Fuelling Housing Crisis,” Gulf Daily News (July 6, 2008). Terdapat 
dalam eJournal, Steven Wright, Fixing the Kingdom : Political Evolution and Socio-Economic 
Challenges in Bahrain. CIRS, Center For International and Regional Studies, Occasional Paper 
No, 3 (2008), Qatar: Georgetown University School Foreign Service in Qatar, hal.11. 
51 Real Estate berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya berasal dari bahasa Spanyol. Real 
berarti royal atau kerajaan. Real Estate disebut sebagai suatu kawasan tanah yang dikuasai oleh 
raja, bangsawan dan land lord (tuan tanah pada zaman foudal di abad pertengahan), atau 
singkatnya properti milik kerajaan. Sedangkan property  berarti hak dan kepemilikan atas suatu 
tanah dan bangunan di atasnya. Menurut Thomsett and Thomsett (1994), real estate adalah tanah 
dan semua peningkatan permanen di atasnya, termasuk bangunan-bangunan. Hal. 7. Diakses dalam 
http://wisuda.unud.ac.id/pdf/1119151001-3-BAB%2011.pdf (23/03/2018, 14.11 WIB). 
52 Personal Interviews, Bahrain, December 2006 and April 2007. Terdapat dalam eJournal, Steven 
Wright, Fixing the Kingdom : Political Evolution and Socio-Economic Challenges in Bahrain, 
CIRS, Center For International and Regional Studies, Occasional Paper No, 3 (2008), Qatar: 
Georgetown University School Foreign Service in Qatar, hal.11. 

http://wisuda.unud.ac.id/pdf/1119151001-3-BAB%2011.pdf


29 
 

berbagai laman media sosial53 seperti, facebook dan twitter. Mereka berunjuk rasa 

damai, untuk menuntut kebebasan, keadilan, penghapusan diskriminasi dan 

berdirinya pemerintahan pilihan rakyat.54 

Protes massa yang dikenal dengan hari kemarahan atau “Day of Rage” ini 

bertepatan dengan peringatan kesepuluh pembentukan piagam nasional Bahrain 

dan peringatan kesembilan pembentukan undang-undang dasar 2009.55  

 Protes massa ini ternyata berlanjut di hari kedua pada Selasa, 15 Februari 

2011. Para demonstran ini mulai menggelar kemah dan mengibarkan bendera di 

lapangan negeri kerajaan pulau tersebut. Mereka terus mendesak pemerintah 

untuk melakukan reformasi politik serta menuntut pengurangan wewenang 

kerajaan.56  

Pada tanggal 16 Februari 2011, ribuan warga Bahrain yang mayoritas 

merupakan pemuda meledakkan aksi demo di bundaran Mutiara. Mereka dengan 

semangat berkobar, meneriakan slogan “Bukan Sunni bukan Syiah, hanya rakyat 

Bahrain”. Aksi demo ini ternyata ditanggapi oleh pemerintah dengan kebijakan 

represif, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2011, pemerintah berjibaku dengan 

para demonstran yang berusaha membubarkan mereka di alun-alun tersebut.57 

Namun, aparat pemerintah melakukannya dengan aksi kekerasan dan brutal, 

                                                             
53 Oposisi Bahrain Serukan Demonstran Turun ke Jalan, diakses dalam 
https://dunia.tempo.co/read/313331/oposisi-bahrain-serukan-dermonstran-turun-ke-jalan 
(23/03/2018, 14.51 WIB). 
54 Aparat Keamanan Al-Khalifa Bentrok dengan Warga Bahrain, diakses dalam 
http://parstoday.com/id/news/middle_east-i29068-
saparat_keamanan_al_khalifa_bentrok_dengan_warga_bahrain (05/10/2017, 15.20 WIB). 
55 Faktor Berlanjutnya Krisis Bahrain dan Dampaknya, Loc. Cit., diakses (17/02/2017, 15.50 
WIB). 
56 M. Agastya ABM, Op. Cit., hal. 216. 
57 Demo Landa Bahrain, Polisi Serbu Pemrotes, diakses dalam 
http://www.viva.co.id/berita/dunia/205045-demo-landa-bahrain-polisi-serbu-pemrotes 
(05/10/2017, 17.10 WIB). 

https://dunia.tempo.co/read/313331/oposisi-bahrain-serukan-dermonstran-turun-ke-jalan
http://parstoday.com/id/news/middle_east-i29068-saparat_keamanan_al_khalifa_bentrok_dengan_warga_bahrain
http://parstoday.com/id/news/middle_east-i29068-saparat_keamanan_al_khalifa_bentrok_dengan_warga_bahrain
http://www.viva.co.id/berita/dunia/205045-demo-landa-bahrain-polisi-serbu-pemrotes
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sehingga menghilangkan nyawa 4 korban dan puluhan lain yang cidera. Situasi ini 

semakin memanas, dan meyulut kemarahan rakyat yang semakin membesar.58 

 Situasi demonstrasi yang tak kunjung redam ini, memicu tindakan saling 

bentrok oleh aparat keamanan rezim Al-Khalifa. Pasukan keamanan pemerintah 

tanpa segan menyerang rumah sakit, melecehkan sakralitas warga, menangkapi 

aktivis politik, dan Hak Asasi Manusia, melarang pengobatan korban demonstrasi 

dan mencabut kewarganegaraan warganya. Aparat keamanan semakin hilang 

kendali dalam menumpas aksi demonstran, penggunaan instrumen kekerasan 

seolah menjadi hal biasa untuk dilakukan. 

 Ironisnya ialah organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-

Bangsa), kurang agresif dalam memberikan tanggapan mengenai pelanggaran Hak 

Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah Bahrain. Menurut laporan Dewan 

Hak Asasi Manusia, PBB hanya cukup mencantumkan hal ini sebagai sebuah 

pelanggaran Hak Asasi Manusia tanpa memberi sanksi tegas. Sementara Amerika 

Serikat dan negara Eropa hanya sekali-kali memperingatkan rezim Al-Khalifa 

untuk meredam situasi.59 

Adapun tuntutan utama para demonstran ini ialah permintaan mengenai 

pembebasan tahanan politik, pembukaan lapangan kerja dan penyediaan 

perumahan. Mereka juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan perwakilan 

rakyat dan pemberdayaan parlemen, memperbarui konstitusi dan melakukan 

                                                             
58 Faktor Berlanjutnya Krisis Bahrain dan Dampaknya, Loc. Cit., diakses (19/02/2017, 15.03 
WIB). 
59 Ibid. 
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perombakan kabinet yang tidak melibatkan Perdana Menteri Sheikh Khalifa bin 

Salman Al-Khalifa yang telah menjabat selama 40 tahun.60  

 Di tengah ketegangan ini, pemerintah Bahrain mencoba membuka dialog 

dan menawarkan reformasi politik serta sebuah parlemen baru yang lebih kokoh. 

Namun, pihak oposisi melakukan boikot dan berusaha keras untuk terus menuntut 

pengunduran diri dari pemerintah.61  

Mengingat, standar hidup rakyat Bahrain yang semakin rendah 

menyebabkan mereka harus mengalami kesulitan dalam masalah perumahan dan 

pengangguran. Kebebasan mereka juga dibatasi dalam akses sosial dan politik. 

Bahkan, dalam survei Badan Pusat Statistik Bahrain, hanya terdapat sedikit warga 

Syiah yang menjadi pegawai negeri dan terjun di dunia politik.62 Mereka yang 

berasal dari warga Syiah, hanya menduduki 18 kursi dari 40 kursi di parlemen. 

Dalam laporan media BBC juga menyatakan, bahwa Syiah Bahrain banyak 

mengalami pengangguran, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, dilarang 

menduduki lembaga-lembaga pemerintahan dan jabatan penting. Pada dasarnya 

faktor pemicu besar dari aksi protes ini ialah terjadinya diskriminasi terhadap 

warga Syiah.63 

Kondisi ini juga diperparah, dengan kebijakan pemerintah yang dengan 

mudah memberikan kewarganegaraan dan lapangan pekerjaan terhadap para 

imigran Sunni dari sejumlah negara seperti, Yordania, Suriah, Arab Saudi, dan 

                                                             
60 BBC Indonesia, Demonstrasi di Bahrain Masuki Hari Ketiga,diakses dalam  
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110217_bahrain.shtml (17/02/2017, 16.05 WIB). 
61 Hisyam Ad Dien, Intervensi Pasukan Arab Saudi Warnai Protes Bahrain. Diakses dalam 
http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/intervensi-pasukan-arab-saudi-warnai.html  
(19/02/2017, 16.24 WIB). 
62 Ibid. 
63 Gonjang-ganjing Hasil Pemilu Legislatif Bahrain, Loc. Cit., diakses (19/02/2017, 22.50 WIB). 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110217_bahrain.shtml
http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/intervensi-pasukan-arab-saudi-warnai.html
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Palestina. Padahal pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pokok masalah 

yang harus dituntaskan. Jumlah imigran Sunni yang diberikan kewarganegaraan 

oleh pemerintah Bahrain juga bukan jumlah yang sedikit, sekitar 280.000 jiwa.64 

 Perseteruan pemerintah dan rakyat ini, ternyata memicu sejumlah negara 

untuk memposisikan diri dalam meraih berbagai kepentingan. Baik itu negara-

negara kawasan ataupun negara Barat, khususnya dalam penelitian ini, yakni 

respon dari Amerika Serikat.  

 Ditengah berlanjutnya aksi demonstrasi rakyat untuk menentang rezim 

Manama, Amerika Serikat justru menunjukkan eskalasi dukungan terhadap 

pemerintah Bahrain. Washington, dilansir memberikan suplai senjata terhadap 

rezim Al-Khalifa dalam membantai warganya sendiri.65 Keberpihakan 

Washington terhadap pemerintah Bahrain tentu menjadi sebuah maksud 

terselubung, sehingga meskipun sesekali Amerika Serikat sempat 

memperingatkan rezim Manama untuk segera mengakhiri aksi brutalnya. Hal itu 

tidak menjadi sebuah konsistensi bagi Amerika Serikat untuk memerangi 

pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bahrain. 

 Perlu diketahui bahwa, konflik yang terjadi di Bahrain merupakan rentetan 

kejadian besar yang perlu dicermati. Bahwa sangat penting untuk mengetahui, 

siapa saja yang terlibat dalam pecahnya gelombang revolusi di negara teluk kecil 

ini. Pengaruh besar dari berbagai gerakan, organisasi atau oposisi yang menentang 

pemerintahan tentu menjadi asumsi besar terhadap meletusnya revolusi di negara 

                                                             
64 Ibid. 
65 Manuver Militer AS-Bahrain, Bumerang yang Menohok. Diakses dalam http://theglobal-
review.com/content_detail.php?lang=id&id=6380&type=2#.WKvFyCzdXMw (21/02/2017, 12.09 
WIB). 

http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=6380&type=2#.WKvFyCzdXMw
http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=6380&type=2#.WKvFyCzdXMw
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ini. Terutama eksistensi kelompok Syiah telah menempati peranan yang besar 

dalam proses demokratisasi di negara ini.  

Partai Al-Wefaq ialah salah satu partai terbesar Syiah yang memiliki andil 

kuat dalam pemerintahan. Oposisi Al-Wefaq ini, bahkan pernah dibungkam ketika 

meletusnya pemberontakan pada 14 Februari 2011. Partai ini mendesak untuk 

dilakukannya transisi menjadi demokrasi dan menuntut Raja Hamad untuk segera 

mengakhiri masa kekuasaannya.66 Pihak oposisi ini memang menjadi musuh besar 

pemerintahan, apalagi didukung dengan organisasi-organisasi Syiah yang lain. 

Maka, eksistensi kelompok ini semakin kuat untuk menentang pemerintah. 

2.3 Hubungan Amerika Serikat dan Bahrain 

Amerika Serikat mulai menjalin hubungan diplomatis dengan Bahrain 

sejak tahun 1971, pasca kemerdekaan Bahrain dari Inggris. Kantor kedutaan 

Amerika Serikat terletak di Manama, yang diresmikan pada tanggal 21 September 

1971. Duta penduduk dikirim pada tahun 1974. Sedangkan, kedutaan Bahrain di 

Washington DC, dibuka pada tahun 1977. Dalam hubungannya dengan Bahrain, 

Amerika Serikat membangun “The American Mission Hospital” yang telah 

beroperasi di Bahrain selama satu abad lebih.67 

Bahrain menjadi benteng kuat bagi arsitektur keamanan regional dan 

merupakan mitra Amerika Serikat dalam bidang inisiatif pertahanan. Amerika 

Serikat menjadikan Bahrain sebagai tuan rumah bagi Armada Kelima Angkatan 

                                                             
66 Pemerintah Bahrain Tutup Paksa Kelompok Oposisi Syiah Terbesar. Diakses dalam 
https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2016/06/19/96677/pemerintah-bahrain-
tutup-paksa-kelompok-oposisi-syiah-terbesar.html (21/02/2017, 13.34 WIB). 
67 U.S Relation With Bahrain, February 2nd 2017. U.S Departement of State, Diplomacy in Action. 
Diakses dalam https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26414.htm (24/02/2017, 00.20 WIB). 

https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2016/06/19/96677/pemerintah-bahrain-tutup-paksa-kelompok-oposisi-syiah-terbesar.html
https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2016/06/19/96677/pemerintah-bahrain-tutup-paksa-kelompok-oposisi-syiah-terbesar.html
https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26414.htm
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Laut Amerika dan memiliki partisipasi koalisi militer yang dikomandoi oleh 

Amerika.68  

Hubungan keamanan AS-Bahrain semakin dipertegas dengan bukti 

penandatanganan Persetujuan Formal Kerjasama Pertahanan atau “Defense 

Cooperation Agreement” (DCA) pada tahun 1991.69 Perjanjian ini dilembagakan 

karena, posisi Bahrain sebelumnya telah menjadi bagian dari koalisi sekutu 

pimpinan AS yang menggulingkan Irak dari Kuwait pada tahun 1991. Perjanjian 

“Defense Cooperation Agreement” ini ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 

28 Oktober 1991. Bagi keduanya, DCA juga termasuk kerangka kerjasama AS-

Bahrain mengenai kasus Sadam Hussein di Irak pada tahun 1990-an.70 

Amerika Serikat memiliki lebih dari 7.000 personil tentara yang 

ditugaskan di Bahrain, banyak diantaranya dari Angkatan Laut. Mereka 

ditugaskan untuk melaksanakan berbagai misi dan inisiatif kerjasama pertahanan. 

Jumlahnya hingga saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 

2013, yang mencapai sekitar 6.500 personil. Hal ini dilakukan oleh Amerika 

Serikat untuk menambah kekuatan dalam upaya operasi melawan Negara Islam.71 

Pada bulan September 2014, Bahrain bergabung dengan koalisi anti-Islam 

yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan pernah melakukan serangan udara di 

Syiria pada tahun 2015, namun belum diidentifikasi oleh pimpinan Amerika 

Serikat. Kedekatan Bahrain dengan Amerika Serikat, mendorong Bahrain untuk 

                                                             
68 Ibid. 
69 Kenneth Kaztman, February 14th 2017, Bahrain: Reform, Security, and U.S Policy. 
Congressional Research Service, Informing the Legislative Debate since 1914. Hal.17. 
70 Ibid., hal. 20. 
71 Kenneth Kaztman, August 7th 2017, Bahrain: Reform, Security, and U.S Policy. Congressional 
Research Service, Informing the Legislative Debate since 1914. Hal. 17-18. 
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memiliki hubungan yang formal bersama NATO (North Atlantic Treaty 

Organization). Hubungan ini dinaungi oleh sebuah “Inisiatif Kerjasama Istanbul” 

(NATO Istanbul GCC) “atau ICQ”. Serupa dengan anggota GCC (Gulf 

Cooperation Council) lainnya (Kuwait, Qatar, dan UEA). Bahrain juga telah 

membuka misi diplomatik di Kantor Pusat NATO di Brussel.72 

Hubungan yang semakin erat antara kedua negara tersebut menjadikan 

Bahrain sebagai negara teluk pertama yang mengkomandoi Satuan Tugas Koalisi 

Berpatroli di Teluk dan Amerika Serikat juga ditunjuk Bahrain sebagai “Major 

Non-NATO Ally” di tahun 2002. 73 

 Selain hubungan keamanan, Amerika Serikat dan Bahrain juga memiliki 

kontrak Perjanjian Perdagangan Bebas yang berlaku mulai tahun 2006. Kerjasama 

ini tentu menjadi sumber keuntungan besar bagi kedua negara tersebut. Pada 

tahun 2014, perdagangan bilateral melebihi U$ 2 milyar.74 

2.4 Bentuk Dukungan Amerika Serikat terhadap Rezim Hamad bin Isa Al-

Khalifa dalam Konflik Bahrain 

2.4.1 Bantuan Militer 

2.4.1.1 Bantuan Finansial  

Pada tanggal 12 April 2012, Amerika Serikat menyinggung tentang 

kekerasan yang terjadi di Bahrain beberapa tahun terakhir. Meski begitu, 

pemerintah Obama tidak akan menghentikan bantuan militer, anti-terorisme 

ataupun penjualan senjata terhadap Bahrain.  

                                                             
72 Ibid., hal. 18. 
73 U.S Departement of State, Diplomacy in Action., Loc. Cit. 
74 Ibid. 
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Dalam beberapa rangkaian bantuan yang pernah dikerahkan AS ke 

Bahrain misalnya, bantuan militer Amerika Serikat (Foreign Military Financing 

atau FMF) terhadap Bahrain sekitar $10 juta pada tahun 2012. Pada tahun 2013, 

AS memberi Bahrain sekitar $12,5 juta, namun bantuan kembali mencapai $10 

juta di tahun 2014, dan $7,5 juta di tahun 2015 dan 2016 dalam jumlah yang 

sama.75  

Tabel 2.1 Bantuan Amerika Serikat ke Bahrain 

 

 Secara lebih singkat tabel tersebut merupakan penjelasan dari skala 

bantuan dana militer yang telah Amerika berikan terhadap Bahrain. Meskipun 

terjadi penurunan pada tahun 2012, akibat memuncaknya tingkat gelombang 

reformasi di negara tersebut, Amerika Serikat tetap konsisten dalam memberikan 

dana bantuan meskipun mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. 

                                                             
75 Bahrain: The U.S. Makes a Symbolic Gesture of Support for It’s Allies, diakses dalam 
https://www.stratfor.com/analysis/bahrain-us-makes-symbolic-gesture-support-its-allies 
(03/06/2017, 14.24 WIB). 

https://www.stratfor.com/analysis/bahrain-us-makes-symbolic-gesture-support-its-allies
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 Melalui data yang penulis temukan, pasca terjadinya gelombang protes 

pada tanggal 14 Februari 2011, Amerika Serikat juga mengumumkan untuk 

melakukan penjualan rudal lapis baja Humvees dan rudal anti-tank senilai $53 

juta ke Bahrain. Namun, pemerintah Obama memberikan pernyataan bahwa 

peralatan ini dapat digunakan untuk melawan aksi demonstran, apabila 

pemerintah Bahrain berupaya melakukan reformasi yang cukup bagi rakyat 

Bahrain.76  

Meskipun pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh pemerintah 

Obama, namun dalam realitanya, pembatasan ini tidak dapat dikatakan sebagai 

pembatasan yang berat. Karena, faktanya Amerika Serikat masih menyalurkan 

dana jutaan dolar untuk peralatan militer, mulai dari senjata ringan dan rudal 

terhadap Bahrain dimulai tahun 2012, hingga saat ini. Bahkan, di tahun 2013 

pembiayaan militer asing AS justru meningkat hingga $2,5 juta.77  

Amerika Serikat juga memperketat kerjasamanya dengan Bahrain 

mengenai keamanan regional, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerima 

bantuan utama yakni,  Bahrain Defense Force (BDF) atau Pasukan Pertahanan 

Bahrain, BDF memiliki sekitar 13.000 personil (jumlah tersebut ditambah sekitar 

1.200 personil dari Garda Nasional). Bahrain Defense Force dan polisi dikelola 

oleh orang-orang minoritas Sunni.78 

Adapun sejumlah kecil dana Pendidikan dan Pelatihan Militer 

Internasional atau International Military Education and Training Funds (IMET) 

                                                             
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Kenneth Katzman (Specialist Middle Eastern Affairs), Bahrain: Reform, Security, and U.S 
Policy, Congressional Research Service, April 13, 2012, hal. 22.  
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diberikan terhadap Bahrain guna menanamkan prinsip kontrol sipil terhadap 

militer, demokrasi dan interoparabilitas dengan kekuatan Amerika Serikat. Setiap 

tahun sekitar 25 mahasiswa militer Bahrain menghadiri sekolah militer Amerika 

Serikat.79 

Amerika Serikat terus berupaya untuk membantu pemerintah Manama, 

terungkap disalah satu situs resmi pemerintah Amerika Serikat, US Departement 

of State, Amerika tercatat telah menggunakan hampir $600.000 sebagai sumber 

daya untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (International 

Military Education and Training Program) untuk melatih 100 siswa Bahrain. 

Program inilah (FMF dan IMET) yang memberi kesempatan kepada anggota 

angkatan bersenjata Bahrain untuk belajar bersama personil militer AS di institusi 

pendidikan AS.80 

2.4.1.2 Bantuan Persenjataan  

Amerika Serikat sempat mengembargo berbagai jenis bantuan terhadap 

Bahrain pasca terjadinya bentrok di awal tahun 2011, namun pada Mei 2012, 

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan melanjutkan kembali pengiriman 

bantuan senjata ke Bahrain.81 

Tepatnya dipertengahan tahun 2012, saat memuncaknya sensitifitas 

bentrok antara para demonstran dan aparat keamanan Bahrain. Amerika justru 

mengawali rencana barunya dengan mengumumkan bahwa penjualan senjata ke 

                                                             
79 Ibid. 
80 U.S. Departement of State, Diplomacy in Action, terdapat dalam U.S Security Cooperation with 
Bahrain, January 20, 2017. Diakses dalam https://www.state.gov/t/pm/rls/fs/2017/266856.htm 
(15.03, 28/05/2017). 
81 AS Lanjutkan Penjualan Senjata ke Bahrain, diakses dalam 
https://international.sindonews.com/read/628477/9/as-lanjutkan-penjualan-senjata-ke-bahrain-
1336806003 (06/10/2017, 01.22 WIB). 
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Bahrain akan segera dimulai. Kontrak penjualan senjata ini dilakukan dengan 

berlandaskan koridor perjanjian keamanan yang disepakati kedua belah pihak 

sejak tahun 1991 hingga saat ini. Adapun isi kontrak tersebut salah satunya 

meliputi penjualan senjata dwi fungsi seperti roket anti tank yang digunakan 

untuk menumpas aksi gerakan reformasi di Bahrain.82 

Konsistensi Amerika Serikat untuk mendukung rezim Al-Khalifa semakin 

terlihat pula saat adanya kelanjutan aktifitas penjualan senjata yang dilakukan AS 

ditahun 2013. Dalam laporan media propublica, Amerika Serikat telah melakukan 

transaksi penjualan senjata terhadap Bahrain berupa, amunisi, suku cadang 

kendaraan tempur, peralatan komunikasi, helikopter Black Hawk dan sistem rudal 

yang tidak diketahui untuk Bahrain sejak gerakan anti pemerintah dimulai tahun 

2011.83 Selain berbagai bantuan senjata, Amerika juga menempatkan sekitar 

7.000 personil militer yang ditempatkan kurang dari 10 mill dari Bundaran 

Mutiara, yang merupakan pusat dari gerakan demonstrasi negara Bahrain dalam 

menentang rezim Al-Khalifa.84  

Selain alat militer yang telah disebutkan di atas, AS juga telah 

menargetkan pengiriman persenjataan khusus ditahun 2012 berupa, rudal jarak 

                                                             
82 The Global Review, Pemandu Informasi Perkembangan Dunia, “Perkembangan Krisis Politik di 
Bahrain: Rezim Al-Khalifa dan Bantuan Senjata Amerika Serikat.” Diakses dalam 
http://www.theglobal-
review.com/content_detail.php?lang=id&id=8956&type=2#.WSvSXZKGPMw (29/05/2017, 
15.15 WIB). 
83 Independent Global News, Report Details U.S Weapon Sales to Bahrain During Crackdown on 
Protesters, diakses dalam 
https://www.democracynow.org/2013/1/17/headlines/report_details_us_weapon_sales_to_bahrain
_during_crackdown_on_protesters (29/05/2017, 22.06 WIB).  
84 Al-Jazeera America, “The Military Intervention that the World Forgot” ditulis oleh Amy Austin 
Holmes. Diakses dalam http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/bahrain-
uprisinginterventionsaudiarabiaemirates.html (31/05/2017, 15.59 WIB). 
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menengah udara ke udara (AMRAAM), amunisi, upgrade mesin jet F-16, kapal 

pelabuhan dan kapal Fregat.85  

Penjualan senjata Amerika Serikat juga termasuk, Apache dan  helikopter 

serang Cobra hingga pesawat tempur F-16, peluncur rudal dan meriam, ditambah 

lebih dari 50 tank Abrams, dan sebagian berpatroli di kota Manama untuk 

melawan pendemo.86 Pemerintah Obama juga menyatakan akan melakukan 

transaksi senjata militer ke Bahrain senilai $ 53 juta, termasuk rudal pembasmi 

bungker, kendaraan lapis baja, dan kawat-dipandu rudal.87 

Pada tanggal 11 Mei 2012, disaat bersamaan kunjungan  Pangeran 

Mahkota Bahrain Salman, pihak Administrasi mengumumkan secara resmi 

ditengah perhatian yang begitu gencar terkait penanganan kekacauan di Bahrain. 

Bahwa pihaknya akan membuka pembelian tambahan senjata Amerika Serikat 

untuk BDF (Bahrain Defense Force), Penjaga Pantai Bahrain, dan Garda Nasional 

Bahrain. Pihak Administrasi juga menyatakan bahwa persenjataan ini tidak 

digunakan untuk mengendalikan massa, dan senjata TOW dan Humvee juga akan 

ditahan. Administrasi tidak merilis secara lengkap senjata apa saja yang bisa 

dijual, namun memberikan beberapa contoh sebagai berikut ; 

a) Frigat kelas Perry, seperti EDA (Excess Defense Articles); 

b) Kapal keamanan pelabuhan untuk Penjaga Pantai Bahrain, seperti EDA; 

                                                             
85 AS Akan Lanjutkan Pengiriman Senjata ke Bahrain, diakses dalam 
http://indonesian.irib.ir/international/amerika/item/44178-
AS_Akan_Lanjutkan_Pengiriman_Senjata_ke_Bahrain (06/10/2017, 01.35 WIB). 
86 Obama Diam-diam Menjual Senjata ke Bahrain, diakses dalam 
http://islamtimes.org/id/doc/news/134620/ (06/10/2017, 02.17 WIB). 
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c) AMRAAM tambahan.88 

Bantuan militer Amerika Serikat ke Bahrain baik dalam bentuk finansial 

maupun persenjataan secara langsung, tentu akan membantu memberikan 

kepastian kepada elit di Bahrain bahwa, mereka dapat tetap berkuasa dengan 

memberi mereka senjata dan pelatihan militer terbaik.89 

 

                                                             
88 Nicole Gaouette. “U.S. Resumes Bahrain Arms Sales Citing Security Interests.” Bloomberg News, May 
11, 2012. Terdapat dalam Jurnal Kenneth Katzman,’ Bahrain: Reform, Security, US. Policy. Congressioal 
Research Service, November 6, 2012. 
89 Andrew Blair, Loc. Cit. 


